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REŠITVE ZA VSE KMETOVALCE IN GOZDARJE
AGRITECH SE MED LJUDI V LETU 2022 VRAČA V VELIKEM SLOGU – BODITE DEL TE ZGODBE TUDI VI!
Če bi nam kdo na zadnjem Agriteu januarja 2020 namignil, da je to zadnji sejem pred leto in pol dolgo pavzo, bi
skupaj z razavljavci zagotovo proslavili še bolj, kot smo sicer. Drugi sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije
Agrite je namreč v letu 2020 še prekosil izjemen uspeh prve različice, ki je potekala leta 2019. Sejem je naal na
pobudo Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnike (ZKGT), skupaj pa smo ga zasnovali
po vzoru najkvalitetnejših svetovnih sejmov te panoge. Posebnoi Agritea temeljijo v dveh ključnih predpoavkah – je prvi sejem, kjer lahko razavljavci predavljajo tehnološko napredne mehanizacije v sodobnih
dvoranah največjega in najsodobnejšega sejmišča v Sloveniji in prvi, ki se je terminsko popolnoma prilagodil roki.
Poteka namreč v času, ko kmetje in gozdarji načrtujejo inveicije za tekoče leto, zato je zimski termin kot naročen
za tovren sejem.
Lagal bi, če bi rekel, da za Agrite 2022 nimamo visokih pričakovanj. Kljub razmeram smo z izvedbo 53. MOS-a v
septembru dokazali, da se sejmi lahko izvajajo varno in z zadovoljvom obeh rani – tako razavljavcev, kot tudi
obiskovalcev. Zato sem prepričan, da nas februarja 2022 čaka še en nepozaben Agrite, ki bo po dveh letih premora vsebinsko le še bolj bogat in dodelan.
mag. Robert Otorepec,
Se vidimo!
izvršni direktor družbe Celjski sejem d. d.

120 DIREKTNIH RAZSTAVLJAVCEV

8 SEJEMSKIH DVORAN

300 BLAGOVNIH ZNAMK

21.000 STROKOVNIH OBISKOVALCEV
Uvarite z nami sejem, ki bo zadovoljil zahtevne kmetovalce in gozdarje ter bo z novomi hkrati navdušil tudi mlajšo generacijo, ki opa na čelo. Vzpoavite z njimi osebni
ik, zgradite svoji znamki prepoznavno in najdite poslovne partnerje in priložnoi.
Celje je s svojo georateško pozicijo idealno za to – hitro doopno iz vse Slovenije.

NAJ ŠTEVILKE GOVORIJO ZASE …
Predavljamo povzetek raziskave, ki smo jo
med obiskovalci in razavljavci izvedli na
Agriteu leta 2020. S tem želimo pokazati,
da sejem Agrite obiščejo ciljno usmerjeni
obiskovalci z jasnimi željami po nakupu
kmetijske in gozdarske mehanizacije.

OBISKOVALCI
Je sejem izpolnil vaša

Imate v lai kmetijska

pričakovanja?

zemljišča?
NE (19%)

NE (6%)

DA (94%)

DA (81%)

Se boe po obisku sejma
Imate v lai gozdne

lažje odložili za nakup

površine?

kmetijske/gozdarske
mehanizacije?
NE (27%)

DA (73%)

NE (38%)

DA (62%)

RAZSTAVLJAVCI
Ste zadovoljni z odzivom obiskovalcev
na vašo predavitev izdelka / oritve?

Ste na sejmu sklenili kakšen
konkreten poslovni dogovor?
NE (41%)

NE (3%)

DA (97%)

DA (59%)

KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJE PREDNOSTI SEJMA?
0%

Osebni stik s kupci

Velik obisk
Promocija podjetja
Zbrana ponudba na enem mestu

20%

40%

60%

80%

100%

AGRITECH 2022 – RAZSTAVNI PROGRAM
KMETIJSKA TEHNIKA:
- traktorji
- plugi
- brane
- podrahljaci
- sejalnice
- trosilci
- škropilnice
- mulčenji
- freze
- namakalni siemi
- kosilnice
- obračalniki

- zgrabljalniki
- nakladalne prikolice
- balirke
- ovijalke
- kombajni
- silažni kombajni
- teleskopski nakladači
- prikolice
- cierne
- oali traktorski priključki
- rezervni deli

GOZDARSKA TEHNIKA:
- gozdarski vitli
- cepilniki drv
- rezalno cepilni roji
- drobilci lesa
- gozdarske prikolice
- gozdarska dvigala
- traktorski platoji
- nadgradnja traktorja
- gozdarska oprema

- motorne žage
- klešče za hlodovino
- daljinski upravljalci
- povezovalci drv
- mobilne gozdarske žičnice
- gozdarska oblačila
- oala zaščitna oprema
(rokavice, očala, čelade,
glušniki, …)

OSTALO:
- semena za poljedelvo
- izobraževalne initucije in fakultete
- semena trav
- roji in oprema za oljarvo
- gnojila
- rokovna združenja in organizacije
- škropiva
- rokovna literatura in revije
- zaščitna sredva – FFS
- krmila
- mineralno-vitaminski in drugi dodatki za prehrano živali
- roji in oprema za živinorejo
- roji in oprema za proizvodnjo in predelavo zelenjave
- roji in oprema za proizvodnjo in predelavo sadja
- pakirne, sortirne linije, roji za pranje sadja in zelenjave
- roji in oprema za vinogradništvo
- roji in oprema za predelavo grozdja in kletarvo

Celjski sejem
9. -13. februar 2022
SPLAČA SE VEDETI!
Z zgodnjo prijavo do 19. NOVEMBRA 2021
si zagotovite nižje cene razavnega proora.

Rok za prijavo je 10. DECEMBER 2021.
SKUPAJ ZA DOBER OBISK!
Ob razavljanju na Agriteu 2022 vam pripadajo tudi BREZPLAČNI E-POSLOVNI KUPONI, da
na sejem povabite vaše zvee poslovne partnerje. Te plačate le v primeru, da je vopnica tudi
dejansko unovčena.
Brezplačno prejmete toliko e-poslovnih kuponov, kolikor znaša polovična kvadratura
vašega razavnega proora (če je vaš razavni proor velik 700 m², 350 unovčenih
e-poslovnih kuponov prejmete zaonj).
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Notranji razavni proori
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Informacije za razavljavce
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